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    Приложение № 2 

 

Правила за разпределение на средства от допълващи стандарти и нормативи по 

бюджетите на общинските училища и детски градини  за 2022 г., над определените по  

стандартите за делегирани от държавата дейности, съгласно Приложение №1-

Натурални и стойностни показатели към 01.01.2022г. за прилагане на стандартите в 

делегираните от държавата дейности за периода от 01.01.2022г. – 31.03.2022г. на 

Община Първомай, към Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 

г. и брой деца/ученици от национална електронна информационна система за 

предучилищното и училищното образование на МОН, към 01.01.2022 година. 

             

    

ДЕЙНОСТ 311-ДЕТСКИ ГРАДИНИ, 318-ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 

322-НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, 326-ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

 

- Допълващ стандарт за материална база на учениците в дневна форма на 

обучение: 

Размерът на допълващия стандарт за материална база на ученик в дневна форма на 

обучение за 2022 г. е 25 лв.Същият се включва в бюджета на съответното училище, над 

средствата по формула за 2022 г. и се изчислява, както следва: 

 

ДСМБ = БУДФО*25 лв. 

където: 

БУДФО – брой ученици в дневна форма на обучение 

- Средства за защитени училища, съгласно ПМС № 121 от 23.06 2017 г. за 

приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените 

училища и условия и ред за тяхното допълнително финансиране и РМС № 833 от 

01.12.2022 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените 

училища в Република България:  
СЗУ  за ОУ „Отец Паисий”, с. Искра, ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Буково – 127 379 лв. се 

разпределят по методология, определена с ПМС № 121 и се включват в бюджета на 

съответното училище, над средствата по формула за 2022 година. 

- Средства за защитени детски градини, определени с ПМС № 121 от 23.06. 2017 

г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и 

защитените училища и условия и ред за тяхното допълнително финансиране и РМС 

№ 833 от 01.12.2022 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и 

защитените училища в Република България:   
СЗДГ  за ДГ „Искра”, с. Искра – 11 148 лв. се разпределят по методология, определена с 

ПМС № 121 и се включват в бюджета на съответното детска градина, над средствата по 

формула за 2022 година. 

 

- Норматив за подпомагане на храненето на учениците от І-ІV клас: 

Размерът на норматива за подпомагане на храненето на учениците от І-ІV клас за 2022 г. е 

94 лв. на един ученик. Същият се включва в бюджета на съответното училище, над 

средствата по формула за 2022 г. и се изчислява, както следва: 

 

НПХУ (І-ІV КЛАС)  = БУДФО (І-ІV КЛАС) *94 лв., 
където: 

БУДФО (І-ІV КЛАС) – брой ученици  І-ІV клас в дневна форма на обучение 
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- Норматив за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в 

детски градини/училища: 

Размерът на норматива за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи за 

2022 г. е 94 лв.на едно дете. Същият се включва в бюджета на съответната детска градина /  

училище, над средствата по формула за 2022 г. и се изчислява, както следва: 

 

 

НПХДПГ311 = БДПЦГ *94 лв., 

където: 

БДПЦГ – брой деца в подготвителни целодневни групи в детски градина 

  

НПХДПГ318 = БДППГУ *94 лв., 

където: 

БДППГУ – брой деца в полудневна подготвителна група в училище 

 

- Норматив за стипендии на ученик, в т. ч.: 

o За ученик в паралелка от гимназиален етап на обучение в 

неспециализирани училища, без професионални гимназии - стандарт 87 лв. 

o За ученик в паралелка за професионална подготовка в 

неспециализирани училища, направления „Стопанско управление и администрация”, 

„Социални услуги” и „Услуги за личността”  - стандарт 87 лв. 

Размерът на норматива за стипендии на ученик се включва в бюджета на съответното 

училища за 2022година. 

Средствата за стипендии /ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на 

стипендии от ученици след завършване на основно образование се изчисляват, както 

следва: 

СС = БУ*87 лв. 

където: 

БУ – брой ученици след завършено основно образование 

o За ученик в професионална гимназия и професионална паралелка-без 

направление „Стопанско управление и администрация и социални услуги”- стандарт 97 лв. 

Средствата се формират като броя на учениците се умножи по стандарт 97 лева. 

Размерът на норматива за стипендии на ученик се включва в бюджета на съответното 

училища за 2022 година. 

Средствата за стипендии /ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на 

стипендии от ученици след завършване на основно образование се изчисляват, както 

следва: 

СС = БУ*97 лв. 

където: 

БУ – брой ученици след завършено основно образование 

o За ученик в дуална система на обучение в класовате от първи 

гимназиален етап или в паралелка по защитена специалност от професия или специалност 

от професия с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда  - стандарт 262 лв. 

Размерът на норматива за стипендии на ученик се включва в бюджета на съответното 

училища за 2021 година. 

Средствата за стипендии /ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на 

стипендии от ученици след завършване на основно образование се изчисляват, както 

следва: 

СС = БУ*262 лв. 

където: 

БУ – брой ученици след завършено основно образование 
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- Допълващ стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение: 

Размерът на допълващия стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение за 2022 г. е 

6 033 лв.Същият се включва в бюджета на съответното училище, над средствата по 

формула за 2022 г. и се изчислява, както следва: 

 

ДСИФО = БУИФО*6 033 лв. 

където: 

БУИФО – брой ученици в индивидуална форма на обучение 

 

- Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение: 

Размерът на допълващия стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение за 2022 г. е 

1695 лв.Същият се включва в бюджета на съответното училище, над средствата по формула 

за 2022 г. и се изчислява, както следва: 

 

ДСИФО = БУКФО*1 695 лв. 

където: 

БУКФО – брой ученици в комбинирана форма на обучение 

 

За задочна форма на обучение, със  Стандарт за делегирана от държавата дейност на 

един ученик – 1 706 лв., с брой ученици VIII – ХІІ клас, съгласно НЕИСПУО на МОН, към 

01.01.2022 година  - средствата се формират като броя на учениците се умножи по стандарт 

- 1 706 лева;  

 

 - Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и 

специални училища 

 Средствата за занимания по интереси се предоставят при условията и реда на 

чл.16 а, 16 б, 16 в от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05 октомври 2017 

година. 

 Средствата за занимания по интереси са определени с РМС № 50 от 03.02.2022 г., 

като включват: 

- Норматив за институция в размер на 1 900 лева 

- Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в 

размер на 30 лева 

Средствата за занимания по интереси се предоставят по бюджета на съответното 

училище над средствата по  формулата за 2022 г: 100 на сто от норматива за занимания по 

интереси за институция и 88 на сто от норматива за занимания по интереси за ученик по 

броя на учениците, както следва: 

 

СЗИ = СИ+БУ*26,40 лв.(88% от 30 лв.) 

където: 

СЗИ – средства за занимания по интереси 

СИ – стандарт за институция – 1 900 лв. 

БУ – брой ученици в дневна форма или в дуална система на обучение 

 

Неразпределените 12 на сто от средствата се разчитат по бюджета на първостепенния 

разпоредител с бюджети се разходват съгласно чл. 16 а, 16 б, 16 в от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, приета с ПМС №219 от 05 октомври 2017 година. 

- Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система 

на обучение в първи и втори гимназиален етап за ученици в паралелки за 

професионална подгатавка: 
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Размерът на допълващия стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система 

на обучение в първи и втори гимназиален етап, над средствата по формула за 2022 година, 

се изчислява както следва: 

ДСУДФОДСвIиIIГЕ= БУДФОДСвIиIIГЕ*50лв. 

където: 

БУДФОДСвIиIIГЕ – брой ученици в дневна форма на обучение и дуална система на 

обучение в първи и втори гимназиален етап за ученици в паралелки за професионална 

подгатавка. 

- Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система 

на обучение в първи и втори гимназиален етап за ученици в паралелки за 

профилирани подготовка: 

Размерът на допълващия стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система 

на обучение в първи и втори гимназиален етап, над средствата по формула за 2022 година , 

се изчислява както следва: 

ДСУДФОДСвIиIIГЕ= БУДФОДСвIиIIГЕ*85 лв. 

където: 

БУДФОДСвIиIIГЕ – брой ученици в дневна форма на обучение и дуална система на 

обучение в първи и втори гимназиален етап за ученици в паралелки за профилирани 

подготовка. 

. 

 -Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в 

ЦСОП 

Размерът на норматива за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в 

ЦСОП е 15 лв. на един ученик. Същият се включва в бюджета на съответното училище, над 

средствата по формула за 2022 г. и се изчислява, както следва: 

 

 НУЗНУ=БУ*15 лв. 

където: 

БУДФО – брой ученици в дневна форма на обучение  

 

Самостоятелна форма на обучение - средствата за ученици в самостоятелна форма на 

обучение не се предоставят от първостепенния разпоредител с бюджет на училищата до 

приключване на изпитите за определяне на годишните оценки по учебните предмети от 

училищния учебен план; в случаите когато броят на явилите се ученици е по-малък от броя 

на записаните ученици в самостоятелна форма по данни от Националната електронна 

информационна система за предучилищно и училищно образование /НЕИСПУО/ към 1 

януари на текущата годината на училищата се предоставят средствата само за броя на 

явилите се на изпитите ученици, а неиздължените средства се отнасят в резерва и се 

разходват по реда на чл. 282, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищно образование 

(ЗПУО). 

Прилага се за всички общински неспециализирани училища. 

 

- Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училища за 

осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в 

автобусите: 

Размерът на допълващия стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училища за 

осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в автобусите 

се включва в бюджета на съответното училище, над средствата по формула за 2022 година. 

Средствата от допълващия стандарт за автобуси се разпределят, както следва: 

- по 5000 лв. с места от 26 до 29 /ОУ „Христо Ботев”, с . Градина, ОУ „Любен Каравелов”, 

с. Бяла река/;  
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- по 4000 лв. с места от 16 до 25 /, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Първомай; СУ „Проф. 

д-р. Асен Златаров”. 

- по 3000 лв. с места от 11 до 15 / ОУ „ Георги Караславов”, кв. Дебър, ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий”, С. Дълбок извор, ОУ „Отец Паисий”, с. Искра/; 

 

- Норматив за подпомагане заплащането на такси в изпълнение на чл. 283, ал. 

9 от ЗПУО – 174 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


